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V soboto, dne 19. 3. 2022 je od 11. ure dalje v kongresni dvorani hotela Radin, v Radencih, potekala 
programska volilna skupščina Zveze policijskih veteranskih društev Sever (ZPVDS), katere se je udeležilo 
110 delegatov iz vseh njenih članic, med njimi tudi desetčlanska delegacija PVD Sever-Gorenjska (Ivan 
Hočevar, Jože Ajdišek, Irena Meglič, Aneta Lavtar, Stanislav Ficko, Anton Hribar, Franc Savšek, Jože 
Mencin, Gortan Simončič, Damjan Renko).  

Skupščine so se udeležili tudi številni gosti: Marijan Križman, predsednik ZZB NOB Slovenije, mag. Lučka 
Lazarev Šerbec, predsednica zveze društev general Maister, upok. generalmajor Ladislav Lipič, predsednik 
ZVVS, Mitja Jankovič, generalni sekretar ZVVS, upok. generalmajor dr. Alojz Šteiner, predsednik ZSČ, Bogo 
Šest, predstavnik društva za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske, Janez Podržaj, 
predsednik Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, Alenka Štrucl – Dovgan, občine Divača in Niki Štimac, 
vodja proizvodnje in storitve Salonit Anhovo - Kamnolomi d.o.o. in nekdanji ter nekdanja generalni direktor 
in direktorica Policije, mag. Marjan Fank in mag. Tatjana Bobnar in drugi.  

Programska volilna skupščina se je pričela s svečanim prihodom dvanajstih praporščakov ZPVDS in 
Manevrske strukture za narodno zaščito (MSNZ) v ONZ 1990, popestril pa jo je nastop vokalne skupine 
Aeternum (tenor- Tomaž Gregorec,  tenor- Blaž Černela, tenor- Mitja Horvat, bariton- Andrej Tibaut in bas- 
Danijel Berden). 

V uvodnem delu je nato generalni sekretar ZDS, Anton Pozvek pozdravil vse prisotne delegate in goste ter 
na kratko pojasnil predvideni potek programske volilne skupščine. Besedo je nato predal predsedniku ZDS, 
dr. Tomažu Času, ki je nato v obširnem ekspozeju publiki opisal delovanje ZPVDS v zadnjem štiriletnem 
mandatnem obdobju, s poudarkom na zadnjih dveh letih, kjer se je in se še naša organizacija, zaradi 
epidemije SARS-COV 2 (Covid-19) in spremljajočih ukrepov Vlade RS ter izrazitega poslabšanja 
medsebojnih odnosov z aktualnim vodstvom MNZ in GPU, ki temelji predvsem zaradi ideoloških razhajanj in 
poskusih predrugačenja tako polpretekle zgodovine kot osamosvojitvenega obdobja, srečuje s kopico težav 
pri svojem delovanju. V tem uvodnem slavnostnem delu skupščine so delegati tudi sprejeli posebno izjavo s 
katero ZPVDS podpira izjavo KodvoS, s katero je le-ta obsodila vojaško agresijo Ruske federacije na 
suvereno državo Ukrajino. 

Sledila je svečana podelitev najvišjih priznanj ZPVDS (STATUA SEVER, PLAKETA SEVER, ZLATI ZNAK 
SEVER) za leti 2020 in 2021, katero so izvedli: predsednik ZPVDS dr. Tomaž Čas, predsednik komisije za 
priznanja pri ZPVDS Bojan Skočir in generalni sekretar ZPVDS Anton Pozvek. Med prejemniki priznanj za 
leto 2020 sta bila tudi naša zaslužna člana Stanislav Ficko (STATUA SEVER) in Jože Mencin (PLAKETA 
SEVER), katerima čestitamo tudi na tem mestu.        

Po podelitvi priznanj so sledili pozdravni nagovori gostov in sicer so skupščino nagovorili: upok. 
generalmajor Ladislav Lipič, predsednik ZVVS, Marijan Križman, predsednik ZZB NOB Slovenije, mag. Lučka 
Lazarev Šerbec, predsednica zveze društev general Maister, upok. generalmajor dr. Alojz Šteiner, 
predsednik ZSČ, Janez Podržaj, Zveza društev vojnih invalidov Slovenije in Bogo Šest, predstavnik društva 
za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorskeke.  

V delovnem delu je nato predsednik verifikacijske komisije Bojan Skočir (PVD Zasavje) na poziv delovnega 
predsednika seznanil skupščino o tem, da je sklepčna. Na poziv delovnega predsednika so se nato vsi 
udeleženci in gosti skupščine z minuto molka poklonili spominu na vse padle miličnike v osamosvojitveni 
vojni kot tudi spominu na v minulem letu umrle člane ZPVDS.  

Sledila je predstavitev vseh poročil za leto 2021 in sicer: poročilo o delu, finančno poročilo, poročilo 
nadzornega odbora in poročilo častnega razsodišča. Skupščina je nato brez razprave soglasno potrdila 
sprejem vseh poročil ter hkrati tudi izglasovala razrešnico članom vseh delovnih teles ZPVDS. Sledile so 
tajne volitve in odhod udeležencev skupščine na kosilo. V tem vmesnem času je volilna komisija pod 
predsedovanjem našega predsednika društva Ivan Hočevarja opravila svoje delo. Sledil je drugi del 



skupščine, v katerem so bili razglašeni rezultati volitev in sicer nadzornega odbora in častnega razsodišča 
ter novega vodstva. Slednjega bodo tudi v naslednjem štiriletnem mandatu sestavljali: predsednik - dr. Čas 

Tomaž (PVDS Ljubljana) in podpredsedniki: Klančišar Alojzij (PVDS Zasavje), Lunežnik Bojan (PVDS 
Maribor) in Vidmar Angel (DVS Severne Primorske). 

V nadaljevanju zasedanja skupščine sta bila predstavljena programa dela ZPVDS za 2022 in finančni načrt 
ZPVDS za leto 2022, katera je skupščina brez razprave soglasno potrdila in hkrati novo vodstvo tudi 
pooblastila za njuno izvajanje, kot tudi morebitne nujne posege v rebalans finančnega načrta. Na skupščini 
je bil tudi podan poziv članstvu, da naj se čim bolj proaktivno vključuje v načrtovane aktivnosti. Le s takim 
pristopom bo namreč lahko tudi vsak član tudi oplemenitil svoj osebni prispevek ter hkrati prispeval k boljši 
realizaciji načrtov PVDS. 

Po zaključku plenarnega zasedanja skupščine se je naša delegacija poslovila od veteranskih kolegic in 
kolegov ter se napotila domov.   

Spletni viri: 
https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/zdruzenje-sever/zveza-policijskih-veteranskih-drustev-sever-je-
opravila-programsko-volilno-skupscino.html 


